Summer
in the city

Summer in the city
Etos heeft de zomer in haar bol en lanceert nieuwe beauty musthaves voor een
sprankelende beauty look. Zo ben je gegarandeerd van top tot teen summer-ready!
Met de nieuwe beauty essentials van Etos creëer je in een handomdraai een sprankelende en
flawless summer look.

Translucent powder
Deze losse poeder fixeert make-up en geeft een egale, matte
finish. Dankzij de transparante kleur en vederlichte textuur is hij
geschikt voor alle huidskleuren en kan hij gecombineerd worden
met verschillende type foundations.

4.99

Corrector pen
De corrector pennen zijn ideaal om oneffenheden te corrigeren en de
huid te egaliseren. Elke pen heeft zijn eigen kleur en daarmee een
specifieke werking.
Groen Corrigeert de kleur rood. Te gebruiken bij bijvoorbeeld roodheid op
de wangen, rond de neusvleugels, op de kin en bij acné.
Paars Corrigeert de kleur geel. Geeft een vale en vermoeide huid met een
gele ondertoon weer een frisse glow.
Peach Corrigeert de kleur blauw. Perfect om te gebruiken bij donkere
kringen rondom de ogen.

4.99

Bronzing oil*
Etos Bronzing oil is een verzorgende en verzachtende olie voor gezicht
en lichaam die je huid direct een zomers sunkissed effect geeft. Je hebt
slechts een klein beetje nodig en dankzij de verzorgende bestanddelen
krijgt de huid een prachtige glans.
(* geen self-tan)

Tip
Breng een beetje Bronzing oil aan op
je schouders en langs je schenen voor
een extra toned effect.

100 ml

4.99

Summer nails
Bij die zomerse make-up look hoort natuurlijk ook een summery manicure!
Nail it met de nieuwe nagelproducten van Etos.
Nailhardner strong
Gezonde nagels zijn mooie nagels. Daarom heeft Etos nu nailhardner extra strong.
Deze intensieve verzorging met vitamine E versterkt je nagels en voorkomt splijten.
Breng één laag nagelverharder aan op schone en droge nagels en doe daar de
volgende dag een tweede laag overheen. De derde dag beide lagen verwijderen met
nagellakremover zonder aceton. Herhaal deze handelingen gedurende 2 weken.
Let op: bevat formaldehyde, bescherm je nagelriemen met een vette crème tijdens de
kuur.

3.35

Nagellak YOLO
Met deze knalroze nagellakkleur van Etos durf je alle avonturen aan. You Only Live Once,
toch?! De intense kleur en glans blijven lang zitten en de lak droogt snel. Daarnaast
hebben de lakjes een gebruiksvriendelijk waaiervormig kwastje, waardoor lakken nog
makkelijker wordt.

Tip
Vervang het witte randje van je klassieke
French manicure eens voor knalroze. Subtiel,
maar oh zo zomers!

1.99

Nagellak topcoat gel look
Tijdens al je zomeravonturen zit je natuurlijk niet op afbladderende nagellak te
wachten. Deze gel look topcoat beschermt de nagellak en geeft een super glanzende
en harde beschermlaag die écht lang houdt. Hij kan gewoon over normale nagellak.
Ook perfect om een wat oudere nail-do nieuw leven in te blazen!

3.35

De nieuwe Etos producten zijn vanaf 1 mei
verkrijgbaar in de Etos winkels.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Mooi PR – Michelle van Donge
Over Etos
Etos maakt persoonlijke verzorging bereikbaar voor iedereen in Nederland. We
geloven dat met een goede verzorging de wereld aan je voeten ligt. Elke dag staan
5.000 medewerkers klaar om klanten te verwelkomen en hen een deskundig
en betrouwbaar advies te geven. Het assortiment bestaat uit gezondheids-,
lichaamsverzorging-, baby- en beautyproducten, aangeboden in A-merk en een
goed en voordelig Eigen merk. Dat klanten Etos waarderen, blijkt uit de diverse
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prijzen die Etos gewonnen heeft. Zo zijn we verkozen tot ‘Beste Winkelketen van
2015’ in de categorie ‘Drogist’. Beste Winkelketen van Nederland is de grootste
consumentenverkiezing van Nederland. Ook is Etos al 5 keer verkozen tot ‘Beste
Drogist van Nederland’. Etos werd in 1919 opgericht als coöperatie voor werknemers
van het Philips concern en in 1931 geprivatiseerd onder de naam Etos. Sinds 1973 is
het bedrijf onderdeel van Koninklijke Ahold NV – nu Koninklijke Ahold Delhaize NV.

